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คานา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ได๎ประกาศใช๎ในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่งมาตรา 7 กาหนดให๎หนํวยงานของรัฐที่มี
การอนุ ญ าต การจดทะเบี ย นหรื อ การแจ๎ ง ที่ มี ก ฎหมายหรื อ กฎก าหนดให๎ ต๎ อ งขออนุ ญ าต จดทะเบี ย น หรื อ แจ๎ ง
กํอนจะดาเนินการใด (มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558) ต๎องจัดทาคูํมือสาหรับประชาชน ซึ่งอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ๎ามี)
ในการยื่นคาร๎อง ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู๎ขออนุญาตจะต๎องยื่น
มาพร๎อมคาขอ
องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ จึงได๎จัดทาคูํมือสาหรับประชาชนเกี่ยวกับงานบริการที่ได๎กาหนดไว๎รวม
๑๔ กระบวนงาน เพื่อให๎ประชาชนได๎ทราบแนวทาง ในการติดตํอราชการ และขอรับบริการ ควรจะได๎ทราบถึงขั้นตอน
เอกสารที่จะนามาใช๎ในการติดตํอ เพื่อให๎ได๎รับการบริการที่ถูกต๎อง สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนของระบบราชการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนที่กาหนดไว๎
องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
2558
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การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
1. ที่มา
เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดใหการประกอบกิจการของประชาชน
ตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาตดาเนินการตาง ๆ
จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกาหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเปน
รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทาใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจน อันเปนการสร๎างภาระแกประชาชน
อยางมากและเปนอุ ป สรรคตอการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการประกอบธุ ร กิ จ ของประเทศในเวที การค๎ า โลก
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ ได๎ประชุมปรึกษาลงมติ ให๎เสนอรํางพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ..... ตอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงได๎ใช
อานาจหน๎าที่ ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปน
เรื่องเรงดวน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ได๎พิจารณารํางพระราชบัญญัติดังกลํ าวแล๎ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได๎ นารําง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ....ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายแดํพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ. ศ. 2558 มีสาระสาคัญ
ที่เกี่ยวของกับการจัดทาคูมือสาหรับประชาชน ดังนี้
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กาหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดใหการกระทาใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต
จะตองจัดทาคูมือสาหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)ในการยื่น
คาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู ขออนุญาตจะตองยื่นมา
พรอมกับคาขอ และจะกาหนดใหยื่นคาขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคาขอดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสาหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กาหนดใหยื่นคาขอ
และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสาเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่จัดสาเนาให โดยจะ
คิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสาหรับประชาชนดวย
มาตรา 7 วรรคสาม กาหนดใหเปนหน๎าที่ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดตามวรรคหนึ่งวํ าเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดดังกลํ าวลําชาเกินสมควรให๎เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและสั่งการใหผู๎อนุญาตดาเนินการแก๎ไขให๎เหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทาคูมือสาหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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“การบริการประชาชน” หมายถึงการดาเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ จนแลวเสร็จ
ตามคาขอ การยื่นคาขอนี้เปนการยื่นคาขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกาหนด
ใหผูรับบริการตองยื่นคาขอกอนดาเนินการใด ไดแก การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน
การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู๎มารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หนวยงานของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม
3. แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทาคูมือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได นาหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนหลักการ
สาคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด
ความโปรง ใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสาคัญ คือ การอานวยความสะดวกใหแกประชาชน
3.1 ความหมายของคูมือสาหรับประชาชน
เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐวามี
หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเปนอยางไร เพื่อเปนการอานวยความสะดวก ใหแก
ประชาชน
3.2 ขอบเขตการดาเนินการ
หนํวยงานของรัฐที่มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ กาหนดใหประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียน
ขึ้นทะเบียน หรือแจงกอนจะดาเนินการใด ๆ ตองจัดทาคูมือสาหรับประชาชน
3.3 วัตถุประสงคของการจัดทาคูมือสาหรับประชาชน
การจัดทาคูมือสาหรับประชาชนมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อเปนการอานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลทีช่ ัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคาขอ สถานที่ใหบริการ
2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของ ประเทศ
4) เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
3.4 เปาหมายของการจัดทาคูมือสาหรับประชาชน
หนํวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ กาหนดใหประชาชน
ตองมายื่นคาขออนุญาตกํอนดาเนินการใดมีการจัดทาคูมือสาหรับประชาชนและนาไปใชในการใหบริการประชาชน

- 3 4. ประเภทของกระบวนงานบริการ
องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ บริการงานอยูํประเภทที่ 1 คือ
1) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมายถึง ในการใหบริการประชาชนหนวยงานสามารถดาเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จภายในหนํวยงานเดียว
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนงานให้บริการทั้งสิ้น ๑๔ กระบวนงาน ดังนี้

งานสานักงานปลัด
1. สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
2. ชํวยเหลือสาธารณภัย
3. รับเรื่องราวร๎องทุกข์
๔. การรับเรื่องร๎องเรียนจากผู๎บริโภค
งานกองคลัง
๕. จัดเก็บภาษีบารุงท๎องที่
๖. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๗. จัดเก็บภาษีป้าย
๘. การจดทะเบียนพาณิชย์
งานกองช่าง
๙. งานควบคุมอาคาร
๑๐. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (130 ประเภท)
๑๑. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
๑๒. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
๑๓. การขออนุญาตจาหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ
๑๔. การขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
ซึ่งได๎มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาตามกระบวนงานให๎บริการแตํละกระบวนงาน ดังนี้

- 4 งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานปลัด

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
งานธุรการสานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นที่งานธุรการ
2. เจ๎าหน๎าที่เสนอนายก อบต.เพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินการตามคาร๎องตามลาดับกํอน – หลัง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. งานธุรการ
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้ ไมํเกิน ๒ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคาร๎อง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู๎ขอ)
๓. สาเนาทะเบียนบ๎าน (ผู๎ขอ)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- 5 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคาร้องขอสนับสนุนน้าอุปโภค – บริโภค
เขียนที่ องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
วันที่.....15......เดือน.....มกราคม........พ.ศ....2558.......
เรื่อง

ขอสนับสนุนน้าอุปโภค - บริโภค

เรียน

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ด๎วยข๎าพเจ๎า .................นายสมาน........สามัคคี..............อายุ.....26.....ปี อยูํบ๎านเลขที่........56/2........
หมูํที่.....5........ตาบล ทําไรํ อาเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์.....081 - 7871536....
มีความประสงค์ ขอสนับสนุนน้าอุปโภค – บริโภค เพื่อใช๎ ......ในครัวเรือน เนื่องจากน้าประปาไม่ไหล
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
โดยให๎นาสํง ณ. ...........ที่บ้าน...............................บ๎านเลขที่........56/2............หมูํที่...........5...............ตาบล.....ท่าไร่......
อาเภอ..........เมือง................ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการตํอไป
(ลงชื่อ)................สมาน สามัคคี..................ผู๎ยื่นคาร๎อง
(......นายสมาน สามัคคี..........)

(.................................................)
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(...........................................)
หัวหน๎าสานักงานปลัด อบต.

อนุมัติ

(.............................................)
ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ไมํอนุมัติ

(.............................................)
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

- 6 งานที่ให้บริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานปลัด
1) ขอรับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (ไฟไหม้ ภัยแล้ง น้าท่วม วาตภัย ฯลฯ)
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ยื่นคาร๎องที่งานธุรการสานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
2. ติดตํอเครือขํายกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิกสภา อบต.
ตารวจชุมชน และ อปพร.ในพื้นที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ทุกวัน ไมํเว๎นวันหยุดราชการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช้บริการ
ต๎องเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ จะดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
1. คําจัดหาสิ่งของในการดารงชีพเบื้องต๎น กรณีที่อยูํอาศัยได๎รับความเสียหายทั้งหลัง เทําที่จํายจริง ครอบครัวละไมํเกิน
3,000 บาท
2. คําวัสดุซํอมแซมหรือกํอสร๎างที่อยูํอาศัยประจา ซึ่งผู๎ประสบภัยพิบัติเป็นเจ๎าของที่ได๎รับความเสียหายเทําที่จํายจริง
หลังละไมํเกิน 33,000 บาท
3. คําวัสดุซํอมแซมหรือสร๎างยุ๎งข๎าว โรงเรือนสาหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได๎รับความเสียหาย เทําที่จํายจริงครอบครัว
ละไมํเกิน 5,000 บาท
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นที่งานธุรการ หรือ
แจ๎งทางโทรศัพท์
2. คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณา
ให๎การชํวยเหลือ
3. เสนอนายก อบต.เพื่ออนุมัติ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. งานธุรการ
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะเวลา
โดยทันที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ๎าน
4. ภาพถําย(ถ๎ามี)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

- 7 ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- 8 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคาร้องทั่วไป
เขียนที่ องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
วันที่.....15......เดือน.....มกราคม........พ.ศ. ...2558.......
เรื่อง ขอรับความชํวยเหลือจากภัยพิบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
ด๎วยข๎าพเจ๎า .................นายสมาน........สามัคคี..............อายุ.....26.....ปี อยูํบ๎านเลขที่........56/2........
หมูํที่.....5........ตาบล ทําไรํ อาเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์.....081 7871536....
มีความประสงค์.........ขอสนับสนุนกระเบื้องหลังคา เนื่องจากเกิดพายุพัดแรงเมื่อวันที่ 14 มกราคม
2558 ทาให้กระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหาย จานวน 30 แผ่น...............................................................................
...............................................................................................................................................................................................
โดยให๎นาสํง ณ. ...........ที่บ้าน....................................บ๎านเลขที่........56/2............หมูํที่...........5.................ตาบล...ท่าไร่…
อาเภอ...........เมือง...............จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการตํอไป
(ลงชื่อ)................สมาน สามัคคี..................ผู๎ยื่นคาร๎อง
(......นายสมาน........สามัคคี..........)

(.................................................)
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(...........................................)
หัวหน๎าสานักงานปลัด อบต.

อนุมัติ

(.............................................)
ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ไมํอนุมัติ

(.............................................)
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

- 9 งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รับเรื่องราวร๎องทุกข์/แจ๎งเหตุ/คาร๎องตําง ๆ
งานนิติกร สานักงานปลัด

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
งานธุรการสานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นที่งานธุรการ
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
3. เสนอนายก อบต.เพื่อพิจารณา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. งานธุรการ
2. นิติกร

ระยะเวลา
โดยทันที /แจ๎งผลการดาเนินการให๎ผู๎ร๎องทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตํวนั ที่รับคาร๎อง
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ๎าน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- 1๐ ตัวอย่างแบบฟอร์ม
คาร้องทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่
เขียนที่ องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
วันที่.....15.......เดือน...มกราคม........พ.ศ. 2558........
เรื่อง

……ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวทางสาธารณะ………

เรียน

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ข๎าพเจ๎า นาย / นาง / นางสาว.........สมาน.......สามัคคี.............อายุ....26......ปี อยูํบ๎านเลขที่..56/2.......
หมูํที่.....5........ตาบล.........ท่าไร่........................อาเภอ..........เมือง........................จังหวัด.....นครศรีธรรมราช.....................
หมายเลขโทรศัพท์......081 - 7871536............................
มีความประสงค์ให๎องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ ดาเนินการ......ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ
ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของข้าพเจ้า เลขที่ดิน ที่ 51234 .................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
หมูํที่..................5......................ตาบล.........ท่าไร่...........อาเภอ..........เมือง...........จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)............สมาน.........สามัคคี...............ผู๎ยื่นคาร๎อง
(........นายสมาน.........สามัคคี..........)
เรียน

ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตาแหนํง........................................................
................../.............................../..................

เรียน

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตาแหนํง........................................................
................../.............................../..................

คาสั่ง / ข้อสั่งการ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตาแหนํง........................................................
................../.............................../..................

- 1๑ งานที่ให้บริการ
การรับเรื่องร๎องเรียนจากผู๎บริโภค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานนิติกร สานักงานปลัด
1) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
งานธุรการสานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
แผนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) กาหนดให๎ดาเนินการถํายโอนภารกิจการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ให๎คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจาองค์การบริหารสํวนตาบล รับและพิจารณาเรื่องราวร๎องทุกข์จาก
ผู๎บริโภคในเขตพื้นที่ เจรจาไกลํเกลี่ยปัญหาข๎อพิพาทเพื่อหาข๎อยุติในเบื้องต๎น
การปฏิบัติงารับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
๑. ช่องทางในการร้องเรียน
๑) ยื่นเรื่องราวร๎องทุกข์ด๎วยตนเอง
๒) ร๎องเรียนทางจดหมาย
๓) รับเรื่องร๎องเรียนจากหนํวยงานตํางๆ
๔) ร๎องเรียนผํานชํองทางอื่น ๆ ที่กาหนด เชํน website, e-mail เป็นต๎น
๒. แบบคาร้องเรียน
๑) แบบคาร๎องเรียนทั่วไป เป็นการใช๎ร๎องเรียนกรณีผู๎บริโภคที่ได๎รับความเดือดร๎อนหรือเสียหาย
จากการซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการจากผู๎ประกอบธุรกิจ รวมถึงการยื่นคาร๎องขอให๎ตรวจสอบการดาเนินธุรกิจของผู๎ประกอบ
ธุรกิจ ที่ผู๎บริโภคขอทราบคาชี้แจง คาอธิบายตามที่มีข๎อสงสัยตําง ๆ
๒) แบบคาร๎องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน บ๎านจัดสรรหรืออาคารชุด ฯลฯ) ได๎แกํ การ
ไมํดาเนินการกํอสร๎าง การกํอสร๎างไมํแล๎วเสร็จ การกํอสร๎างแล๎วเสร็จแตํไมํเป็นไปตามที่โฆษณา การไมํโอนกรรมสิทธิ์ หรือ
การที่อสังหาริมทรัพย์ชารุดบกพรํอง และกรณีที่ต๎องการตรวจสอบหรือขอทราบรายละเอียดข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนิน
ธุรกิจ
๓. การตรวจสอบคาร้องเรียนของเจ้าหน้าที่
๑) ตรวจสอบคาร๎องเรียนวําได๎กรอกรายละเอียดถูกต๎องครบถ๎วนหรือไมํ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข๎องของผู๎ร๎องเรียน
๒) ตรวจสอบสิทธิของผู๎บริโภคที่ร๎องเรียนนั้นวําเป็นไปตามความหมายของพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ หรือไมํ
๓) ตรวจสอบคาร๎องเรียนของผู๎บริโภควําเป็นการร๎องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร

- 1๒ ๔. ขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
๑) กรณีเรื่องที่ผู๎ร๎องเรียนขอให๎ตรวจสอบ หรือขอทราบข๎อเท็จจริง
(๑) ให๎ทาเป็นหนังสือถึงผู๎ประกอบธุรกิจที่ถูกร๎องเรียนโดยจัดสํงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
เพื่อให๎ชี้แจงข๎อเท็จจริงตามที่ผู๎ร๎องมีความประสงค์ ทั้งนี้ ให๎กาหนดระยะเวลาการชี้แจงข๎อเท็จจริงให๎จังหวัดและผู๎ร๎องทราบ
ภายใน ๑๕ วัน
(๒) ในกรณีที่คาร๎องเรียนเกี่ยวข๎องกับบทบาทและอานาจหน๎าที่ของสํวนราชการอื่นๆ ให๎จัดทา
หนั งสื อสํง ส าเนาหนั งสื อ ร๎องเรียนดั งกลํ าวไปให๎หนํ วยงานนั้ นพิ จ ารณาแล๎ว ขอทราบผล โดยแจ๎ งผลการดาเนิน การให๎
คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจาจังหวัดและผู๎ร๎องทราบด๎วย
๒) กรณีเรื่องที่ผู๎ร๎องเรียนมีความประสงค์ขอให๎ผู๎ประกอบธุรกิจแสดงความรับผิดชอบตํอสินค๎า
หรือบริการ หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
(๑) ให๎จัดทาหนังสือถึงผู๎ประกอบธุรกิจที่ถูกร๎องเรียนโดยจัดสํงไปยังภูมิลาเนาของผู๎ประกอบ
ธุรกิจ เชิญให๎มาพบเจ๎าหน๎าที่เพื่อชี้แจงข๎อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลักฐานแก๎คาร๎องเรียน และให๎คูํกรณีทั้งสองฝ่ายทาการ
เจรจาไกลํเกลี่ยเพื่อระงับข๎อพิพาท
(๒) ในกรณีที่ทาหนังสือเชิญผู๎ประกอบธุรกิจ แตํ ผู๎ประกอบธุรกิจไมํให๎ความรํวมมือมาทาการ
ชี้แจงข๎อเท็จจริง หรือทาการเจรจาไกลเกลี่ยกับผู๎ร๎องเรียน หรือมาพบเจ๎าหน๎าที่แตํไมํสามารถตกลงกันได๎ให๎ดาเนินการให๎
คูํกรณีได๎ชี้แจงข๎อเท็จจริงพร๎อมแสดงพยานหลักฐานโดยจัดทาบันทึกถ๎อยคาเป็นหนังสือไว๎
(๓) ในกรณีมีการเจรจาไกลํเกลี่ย ถ๎าผู๎ประกอบธุรกิจและผู๎ร๎องเรียนสารถตกลงกันได๎ ให๎จัดทา
สัญญาประนีประนอมยอมความและยุติเรื่องพร๎อมทั้งรายงานให๎คณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคประจาจังหวัดทราบ
(๔) แจ๎งให๎ผู๎ร๎องเรียนได๎ทราบสิทธิของผู๎บริโภควํา
- ผู๎ร๎องเรียนมีสิทธิดาเนินคดีแพํงตํอศาลตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู๎บริโภค
พ.ศ.๒๕๕๑
- ผู๎ร๎องเรียนมีสิทธิร๎องขอให๎คณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคดาเนินคดีแพํงและอาญาตํอ
ศาลตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ผู๎บริโภคขอรับคาร๎องเรียนและยื่นที่งานธุรการ
1. งานธุรการ
๑.๑) ยื่นเรื่องราวร๎องทุกข์ด๎วยตนเอง
๑.๒) ร๎องเรียนทางจดหมาย
๑.๓) รับเรื่องร๎องเรียนจากหนํวยงานตํางๆ
๑.๔) ร๎องเรียนผํานชํองทางอื่น ๆ ที่กาหนด เชํน website, e-mail เป็นต๎น
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคาร๎องเรียน
2. งานนิติการ
๓. เจ๎าหน๎าที่ชี้แจงและให๎คาแนะนา
ระยะเวลา
- กรณีขอให๎ตรวจสอบ หรือขอทราบข๎อเท็จจริง
ชี้แจงข๎อเท็จจริงให๎ผู๎ร๎องทราบ ภายใน ๑๕ วัน
- กรณีประสงค์ขอให๎ผู๎ประกอบธุรกิจแสดงความรับผิดชอบตํอสินค๎าหรือบริการ หรือชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้น
ปฏิบัติงานทันที

- 1๓ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1. ใบคาร๎อง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓. เอกสารประกอบการร๎องเรียน (ถ๎ามี)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักงานปลัด
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- 1๔ งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาษีบารุงท้องที่
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ภาษีบารุงท๎องที่จัดเก็บจากเจ๎าของที่ดิน ตามราคาปานกลางทีด่ ินและบัญชีอัตราภาษีบารุงท๎องที่
ที่ดินที่ต๎องเสียภาษีบารุงท๎องที่ ได๎แกํ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมํวําจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูํในที่ดินที่ไมํเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต๎องเสียภาษีบารุงท๎องที่ ได๎แกํ
พื้นที่ดิน และพืน้ ที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด๎วย โดยไมํเป็นที่ดนิ ที่เจ๎าของที่ดินได๎รับการยกเว๎นภาษีหรืออยูํในเกณฑ์ลดหยํอน
ผู๎เป็นเจ๎าของที่ดนิ ในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน๎าที่เสียภาษีบารุงท๎องที่ของปีนั้น
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

กรณีที่ 1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดิน
1) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร๎อมด๎วยหลักฐานที่ต๎องใช๎ตํอเจ๎าหน๎าที่
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
2) เจ๎าพนักงานประเมินจะทาการตรวจสอบและคานวณคําภาษีแล๎วแจ๎งการประเมิน (ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให๎
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินทราบวําจะต๎องเสียภาษีเป็นจานวนเงินเทําใดภายในเดือนมีนาคม
3) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินจะต๎องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว๎นแตํกรณีได๎รับใบแจ๎งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคม ต๎องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน
กรณีที่ 2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของทีด่ ินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
1) เจ๎าของที่ดินทีไ่ ด๎มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดนิ หรือเป็นผู๎ได๎รบั โอนทีด่ ินขึ้นใหมํ ต๎องมายื่นแบบแสดง
รายการที่ดินหรือยื่นคาร๎องขอเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดนิ ตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วัน นับแตํวนั ได๎รับ
โอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช๎แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล๎วแตํกรณี
2) เมื่อเจ๎าหน๎าที่ได๎รับแบบแล๎ว จะออกใบรับไว๎ให๎เป็นหลักฐาน
3) เจ๎าหนักงานประเมินจะแจ๎งให๎เจ๎าของที่ดินทราบวําจะต๎องเสียภาษีในปีตํอไปจานวนเทําใด
กรณีที่ 3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมี
เหตุอย่างอื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
1) เจ๎าของที่ดินยื่นคาร๎องตามแบบ ภบท.8 พร๎อมด๎วยหลักฐานที่ต๎องใช๎ตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับ
แตํวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน
2) เจ๎าพนักงานประเมินจะออกใบรับให๎
3) เจ๎าพนักงานประเมินจะแจ๎งให๎เจ๎าของที่ดินทราบวําจะต๎องเสียภาษีในปีตํอไปจานวนเทําใด

- ๑๕ 4) การขอชาระภาษีบารุงท๎องทีใ่ นปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดนิ ให๎ผู๎รับประเมินนาใบเสร็จรับเงิน
ของปีกํอนพร๎อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
ระยะเวลา
กรณีที่ ๑ ใช๎ระยะเวลาทัง้ สิน้ ไมํเกิน 5 นาที
กรณีที่ ๒ ใช๎ระยะเวลาทัง้ สิน้ ไมํเกิน 5 นาที
กรณีที่ ๓ ใช๎ระยะเวลาทัง้ สิน้ ไมํเกิน 5 นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ๎าน
3. หนังสือรับรองห๎างหุ๎นสํวนบริษัท
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ๎าของที่ดิน เชํน โฉนดที่ดิน น.ส.3
5. ใบเสร็จรับเงินคําภาษีครั้งสุดท๎าย (ถ๎ามี)
6. หนังสือมอบอานาจกรณีที่ให๎ผู๎อื่นมาทาการแทน
กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีทไี่ มํใชํปีที่ยนื่ แบบ ภบท. 5 ให๎นา ภบท.5 ทํอนที่มอบให๎เจ๎าของที่ดนิ หรือ
ใบเสร็จรับเงินคําภาษีครั้งสุดท๎ายมาด๎วย
อัตราภาษี
1. อัตราภาษีบารุงท๎องที่กาหนดไว๎ในบัญชีทา๎ ยพระราชบัญญัติ แบํงเป็น 34 อัตรา
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรํละ 30,000 บาทให๎เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดนิ 30,000 บาทแรก เสีย
ภาษี 70 บาท
3. สํวนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตํอ 25 บาท
4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม๎ล๎มลุก
- เสียกึ่งอัตรา
- ด๎วยตนเอง ไมํเกินไรํละ 5 บาท
- ที่ดินวํางเปลํา เสียเพิ่ม 1 เทํา
การคานวณภาษี
ภาษีบารุงท๎องที่ คานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดนิ ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช๎ใน
การจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
เนื้อที่ดินเพื่อคานวณภาษี (ไรํ) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหยํอน
คําภาษีตํอไรํ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท๎าย พ.ร.บ.ฯ
เงินเพิ่ม
เจ๎าของที่ดินผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีบารุงท๎องที่ต๎องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตํอไปนี้
1. ไมํยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ ภายในเวลาที่กาหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ 10 ของคําภาษีบารุงท๎องที่เว๎นแตํกรณี
ที่เจ๎าของที่ดินได๎ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกํอนที่เจ๎าพนักงานประเมินจะได๎แจ๎งให๎ทราบถึงการละเว๎นนัน้ ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อย
ละ 5 ของคําภาษีบารุงท๎องที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ โดยไมํถูกต๎องทาให๎จานวนเงินทีจ่ ะต๎องเสียภาษีบารุงท๎องที่ลดน๎อยลง ให๎เสียเงินเพิ่ม
ร๎อยละ 10 ของคําภาษีบารุงท๎องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว๎นแตํกรณีเจ๎าของที่ดินได๎มาขอแก๎ไขแบบแสดงรายการที่ดนิ ให๎
ถูกต๎องกํอนที่เจ๎าพนักงานประเมินแจ๎งการประเมิน

- ๑๖ 3. ชี้เขตแจ๎งจานวนเนื้อที่ดินไมํถูกต๎องตํอเจ๎าพนักงานสารวจ โดยทาให๎จานวนเงินที่จะต๎องเสียภาษีบารุงท๎องที่ลดน๎อยลงให๎
เสียเงินเพิ่มอีก 1 เทํา ของภาษีบารุงท๎องทีท่ ี่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมํชาระภาษีบารุงท๎องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ 24 ตํอปีของจานวนเงินที่ต๎องเสียภาษีบารุง
ท๎องที่ เศษของเดือนให๎นับเป็นหนึ่งเดือน และไมํนาเงินเพิ่มตาม ข๎อ 1 - ข๎อ 4 มารวมคานวณด๎วย
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลัง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

-๑๗งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ กับที่ดนิ ทีใ่ ช๎ประโยชน์ตํอเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง
นั้นทรัพย์สินที่ต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได๎แกํ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง และที่ดนิ ซึ่งใช๎ตอํ เนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูก
สร๎างนัน้ และในปีทผี่ ํานมาได๎มกี ารใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สนิ นัน้ เชํน ให๎เชํา ใช๎เป็นที่ทาการค๎าขาย ที่ไว๎สินค๎า ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม ให๎ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู๎อื่นอยูํอาศัย หรือใช๎ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได๎ และไมํเข๎าข๎อยกเว๎น
ตามกฎหมาย
หลักการสาคัญ
1. ต๎องมีทรัพย์สิน ได๎แกํ
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ และ
- ที่ดินซึ่งใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้น
2. ไมํเข๎าข๎อยกเว๎น ตามมาตรา 9,10
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง
เจ๎าของทรัพย์สินต๎องยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ สานักงานของ องค์การ
บริหารสํวนตาบลทําไรํ ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้นตัง้ อยูํภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
1) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภรด.2)
พร๎อมด๎วยหลักฐาน ณ สานักงานขององค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํที่ทรัพย์สินนั้นตัง้ อยูํ
2) พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
3) พนักงานเจ๎าหน๎าที่ประเมินคํารายปีและคําภาษีที่จะต๎องเสีย
4) พนักงานเก็บภาษีแจ๎งการประเมิน (ภรด.8) ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีทราบวําจะต๎องเสียภาษีเป็นจานวนเงินเทําใด
5) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีเมื่อได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎วจะต๎องนาเงินคําภาษีไปชาระภายใน 30 วัน นับแตํวันถัดจาก
วันที่ได๎รบั แจ๎งการประเมิน มิฉะนั้นจะต๎องเสียเงินเพิ่ม
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้ ไมํเกิน 30 นาที

- ๑๘ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1) สาเนาทะเบียนบ๎าน/บัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี
2) สาเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซือ้ ขายโรงเรือน
3) สัญญาเชําโรงเรือน/สัญญาเชําที่ดนิ
4) ทะเบียนพาณิชย์- ทะเบียนการค๎า - ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
5) ใบอนุญาตปลูกสร๎างอาคาร
6) หนังสือรับรองห๎างหุ๎นสํวน/บริษัท- งบดุล
7) ใบอนุญาตตัง้ หรือประกอบกิจการโรงงาน
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค๎า
9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช๎ประโยชน์ของทรัพย์สนิ
10) แผนที่ตั้งของที่ดนิ และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างที่เสียภาษี
11) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมีผู๎อื่นมายืน่ แบบ ภรด. 2 แทน)
12) ในกรณีที่โรงเรือนมีผู๎ถือกรรมสิทธิ์รํวมกันหลายคน ให๎ผู๎ถือกรรมสิทธิ์รํวมลงลายมือชื่อในแบบ
ภรด.2 ในฐานะผู๎รบั ประเมินทุกคน หรือจะมอบอานาจให๎คนใดคนหนึ่งก็ได๎ การมอบต๎องทาเป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตาม
กฎหมาย
การคานวณภาษี การประเมินค่ารายปี และอัตราภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ คิดจากคํารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร๎อยละ 12.5 ของคํารายปี เชํน บ๎านให๎เชํา มีคํารายปี
12,000 บาท คําภาษีจะเทํากับ 12,000X12.5/100 เป็นเงิน 1,500 บาท คํารายปีของทรัพย์สิน หมายถึง จานวนเงิน
ซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให๎เชําได๎ในปีหนึ่ง ๆ เชํน บ๎านให๎เชําเดือนละ 1,000 บาท คํารายปีของบ๎านหลังนี้ก็คือ 12,000บาท
(หมายถึง คําเชําทั้งปีของบ๎านหลังนี้ 1,000 X 12 = 12,000 บาท)
การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์การประเมินตามลาดับ ดังนี้
1. กรณีที่ทรัพย์สินนัน้ มีการให๎เชําและคําเชําสมควร ให๎นาคําเชํามาคิดเป็นรายปี
2. กรณีทรัพย์สินให๎เชําและคําเชําไมํสมควรหรือหาคําเชําไมํได๎เนื่องจากเจ๎าของทรัพย์สนิ ประกอบกิจการเอง ให๎
ประเมินคํารายปีโดยเทียบเคียงกับคํารายปีของทรัพย์สินในปีทผี่ ํานมา หรือเทียบเคียงกับคํารายปีของ ทรัพย์สินในบริเวณ
ใกล๎เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สนิ นั้นได๎รับประโยชน์คล๎ายคลึง
กันในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํนั้น ซึ่งในเรื่องนี้ได๎กาหนดแนวทางปฏิบัติให๎จัดทาราคาคําเชํามาตรฐานกลางเฉลี่ยตํอ
ตารางเมตรตํอเดือนตามทาเลในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และตามประเภทของทรัพย์สิน
3. กรณีไมํสามารถเทียบเคียงตามข๎อ 2 ได๎อาจประเมินคํารายปีของทรัพย์สินโดยใช๎มูลคําทรัพย์สินมาประกอบการ
ประเมินได๎
ค่าภาษี
1. ผู๎รับประเมินชาระภาษีปลี ะครั้งตามคํารายปี
2. อัตราร๎อยละ 12.5 ของคํารายปี
คําภาษี = คํารายปี X 12.5 %
ค่ารายปี
คํารายปี คือ จานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนัน้ สมควรให๎เชําได๎ในปีหนึง่ ๆ กรณีให๎เชําให๎ถือคําเชําคือคํารายปีกรณีมีเหตุ
- คําเชํามิใชํจานวนเงินอันสมควร
- หาคําเชําไมํได๎ เนื่องจากดาเนินกิจการเองหรือด๎วยเหตุประการอื่น ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอานาจประเมินคํารายปี
ตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.มท. กาหนด

- ๑๙ ลดค่ารายปี
- มาตรา 11 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างฯ ถูกรื้อถอนทาลายโดยประการอื่น ให๎ลดยอดคํารายปีตามสํวนที่ถูก
ทาลายตลอดเวลาที่ยังมิได๎ทาขึ้น และยังใช๎ไมํได๎
- มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง ทาขึ้นระหวํางปีถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสาเร็จจนควรอยูํได๎แล๎ว เป็นเกณฑ์
คานวณคํารายปี
- มาตรา 13
1. เจ๎าของโรงเรือนติดตั้งสํวนควบที่สาคัญขึ้นในโรงเรือนนั้น
2. มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทาหรือเครื่องกาเนิดสินค๎า
3. เพือ่ ใช๎ดาเนินการอุตสาหกรรม
4. ลดคํารายปีลงเหลือ 1 ใน 3
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประเมินเทียบเคียงกับคํารายปีของทรัพย์สินที่ให๎เชํา ที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด ทาเล ที่ตั้ง และบริการ
สาธารณะ ที่ทรัพย์สินนั้นได๎รับประโยชน์คล๎ายคลึงกัน
สรุป : หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี
1. ทรัพย์สินให๎เชํา คําเชําสมควรถือคําเชําคือคํารายปี
2. ทรัพย์สินให๎เชํา คําเชําไมํสมควร หรือหาคําเชําไมํได๎ประเมินโดยเทียบเคียง
- คํารายปีทลี่ ํวงมาแล๎ว
- คํารายปีของทรัพย์สนิ ที่ให๎เชํา
3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไมํได๎อาจใช๎มูลคําทรัพย์สินมาประกอบการประเมินคํารายปีได๎
4. คานึงภาระภาษีของประชาชน
เงินเพิ่ม
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว จะต๎องนาเงินคําภาษีไปชาระภายใน 30 วันนับ
แตํวันถัดจากวันที่ได๎รบั แจ๎งการประเมิน มิฉะนั้นจะต๎องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถ๎าชาระไมํเกิน 1 เดือน นับแตํวันพ๎นกาหนดให๎เพิ่มร๎อยละ 2.5 ของคําภาษีที่คา๎ ง
2. ถ๎าเกิน 1 เดือน แตํไมํเกิน 2 เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ 5 ของคําภาษีที่ค๎าง
3. ถ๎าเกิน 2 เดือน แตํไมํเกิน 3 เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ 7.5 ของคําภาษีที่คา๎ ง
4. ถ๎าเกิน 3 เดือน แตํไมํเกิน 4 เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ 10 ของคําภาษีที่คา๎ ง
บทกาหนดโทษ
1. ผู๎ใดละเลยไมํแสดงข๎อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ๎งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง ตามความรู๎เห็นของตนให๎
ครบถ๎วน และรับรองความถูกต๎องของข๎อความดังกลําวพร๎อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกากับไว๎ เว๎นแตํจะ
เป็นด๎วยเหตุสุดวิสัย ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองร๎อยบาท
2. ผู๎ใดละเลยไมํปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ไมํแจ๎งรายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งขึ้น
เมื่อเรียกร๎อง ไมํนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมํตอบคาถามเมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ซักถาม หรือไมํตอบคาถามเมื่อพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ซักถามผู๎รบั ประเมินในเรื่องใบแจ๎งรายการ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าร๎อยบาท
3. ผู๎ใดยื่นข๎อความเท็จ หรือให๎ถ๎อยคาเท็จ หรือตอบคาถามด๎วยคาอันเป็นเท็จ หรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให๎ผู๎อื่นหลีกเลี่ยงการคานวณคํารายปีแหํงทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี
หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ๎อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอยํางหนึ่งอยํางใดทั้งสิน้ ทีจ่ ะหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการคานวณคํารายปีแหํงทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

- ๒๐ การอุทธรณ์การประเมินภาษี
เมื่อผู๎เสียภาษีได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว ไมํพอใจในการประเมินของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ โดยเห็นวําคําภาษีสงู เกินไป
หรือประเมินไมํถูกต๎อง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได๎โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่กาหนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รบั
แจ๎งการประเมิน และเมื่อได๎รับแจ๎งผลการชี้ขาดแล๎วยังไมํเป็นทีพ่ อใจก็มีสิทธินาเรื่องร๎องตํอศาลได๎ภายใน 30 วันนับแตํวนั ที่
ได๎รับแจ๎งความให๎ทราบคาชี้ขาด
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลัง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

-๒๑งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาษีป้าย
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี
1.1 ป้ายที่ต๎องเสียภาษีปา้ ย ได๎แกํ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห๎อ หรือเครื่องหมายที่ใช๎ในการประกอบการค๎า หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได๎ ไมํวําจะแสดง หรือโฆษณาไว๎ที่วัตถุใด ๆ ด๎วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก
จารึก หรือทาให๎ปรากฏด๎วยวิธีใด ๆ
1.2 ไมํเป็นป้ายที่ได๎รับการยกเว๎นภาษีป้าย
2. ป้ายที่ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีป้าย ได้แก่
2.1 ป้ายที่แสดงไว๎ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ายที่แสดงไว๎ทสี่ ินค๎า หรือที่สิ่งหํอหุ๎มหรือบรรจุสินค๎า
2.3 ป้ายที่แสดงไว๎ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
2.4 ป้ายที่แสดงไว๎ที่คนหรือสัตว์
2.5 ป้ายที่แสดงไว๎ภายในอาคารที่ใช๎ประกอบการค๎า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน
ทั้งนี้เพื่อหารายได๎ และแตํละป้ายมีพื้นที่ไมํเกินที่กาหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) กาหนดวํา
ต๎องเป็นป้ายที่มีพนื้ ที่ไมํเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แตํไมํรวมถึงป้ายตามกฎหมาย
วําด๎วยทะเบียนพาณิชย์
2.6 ป้ายของราชการสํวนกลาง ราชการสํวนภูมิภาค หรือราชการสํวนท๎องถิน่ ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน
2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย
วําด๎วยการนัน้ ๆ และหนํวยงานที่นารายได๎สํงรัฐ
2.8 ป้ายของธนาคารแหํงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย
2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวําด๎วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว๎ ณ
อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้
2.10 ป้ายของผูป๎ ระกอบการเกษตร ซึ่งค๎าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ายของวัด หรือผู๎ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์แกํการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
2.13 ป้ายที่กาหนดในกฎกระทรวง

- ๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปา้ ย พ.ศ. 2510 กาหนดป้ายที่ได๎รบั การยกเว๎น
ภาษีปา้ ยคือ
(1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว๎ที่รถยนต์สํวนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์
(2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว๎ที่ลอ๎ เลื่อน
(3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว๎ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไมํเกินห๎าร๎อยตาราง
เซนติเมตร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ ย ได๎แกํ
3.1 เจ๎าของป้าย
3.2 ในกรณีที่ไมํมีผู๎อนื่ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย หรือเมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ไมํอาจหาตัวเจ๎าของป้ายนั้นได๎ให๎
ถือวําผู๎ครอบครองป้ายนัน้ เป็นผูม๎ ีหน๎าที่เสียภาษีปา้ ย ถ๎าไมํอาจหาตัวผู๎ครอบครองป้ายนั้นได๎ให๎ถือวําเจ๎าของหรือผู๎ครอบครอง
อาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูํเป็นผู๎มีหน๎าที่เสีย ภาษีปา้ ยตามลาดับ
o เจ๎าของป้ายที่มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ ยต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
o ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหมํแทนป้ายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก๎ไขป้ายอันเป็นเหตุให๎ต๎องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให๎เจ๎าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 วันนับแตํวนั ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแตํวันเปลี่ยนแปลงแก๎ไขแล๎วแตํกรณี
ขั้นตอนและระยะการให๎บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

1 ผู๎มีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร๎อมด๎วยหลักฐาน
2 พนักงานเจ๎าหน๎าที่ดาเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ผู๎เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถ๎าพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได๎ทันทีให๎แจ๎งผู๎เสียภาษีป้ายวําจะต๎องเสียภาษีเป็นจานวนเทําใด
2) กรณีผู๎เสียภาษีป้ายไมํพร๎อมจะชาระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะมี
หนังสือแจ๎งการประเมิน (ภป.3) แจ๎งจานวนเงินภาษีที่จะต๎องชาระแกํผู๎เสียภาษี
3 ผู๎เสียภาษีต๎องมาชาระเงินคําภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมินมิฉะนั้นจะต๎องเสียเงินเพิ่ม
4 การชาระภาษีป้าย
- เจ๎าของป้ายมีหน๎าที่ชาระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว๎นป้ายที่แสดงปีแรก
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้ ไมํเกิน ๕ นาที

- ๒๓ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีนาหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษี (ภป.1) เทําที่จาเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเทํานั้น
1 กรณีป้ายที่ติดตั้งใหมํ ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ ยที่ตดิ ตั้งใหมํ ได๎แกํ
1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ๎าน
3) ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
4) หนังสือรับรองหุ๎นสํวนบริษัท
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร๎านทาป้าย
2 กรณีป้ายรายเกํา ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ ยที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว๎แล๎ว ควรนา
ใบเสร็จรับเงินคําภาษีปา้ ยครั้งกํอนมาแสดงด๎วย
การคานวณพืน้ ที่ปา้ ย อัตราคําภาษีปา้ ย และการคานวณภาษีป้าย
๑ การคานวณพื้นที่ป้าย
1 ป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได๎
สํวนกว๎างที่สุด X สํวนยาวที่สดุ ของขอบเขตป้าย
2 ป้ายทีไ่ มํมีขอบเขตกาหนดได๎ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูํริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกาหนด
สํวนกว๎างที่สุดยาวทีส่ ุด แล๎วคานวณตาม 1
3 คานวณพืน้ ที่เป็นตารางเซนติเมตร
2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
ลักษณะ
บาท
1) อักษรไทยล๎วน
๓
2) อักษรไทยปนกับอักษรตํางประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
๒๐
3) ป้ายดังตํอไปนี้
๔๐
ก. ไมํมีอักษรไทย
ข. อักษรไทยบางสํวนหรือทั้งหมดอยูํใต๎ หรือต่ากวําอักษรตํางประเทศ
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก๎ไขพื้นที่ป้าย ข๎อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสํวนในป้ายได๎เสีย
ภาษีปา้ ยแล๎วอันเป็นเหตุให๎ต๎องเสียภาษีปา้ ยเพิ่มขึ้น ให๎คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3)
แล๎วแตํกรณี และให๎เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ป้ายใดเสียต่ากวํา 200 บาท ให๎เสีย 200 บาท
3 การคานวณภาษีป้าย
ให๎คานวณโดยนาพืน้ ที่ปา้ ยคูณด๎วยอัตราภาษีปา้ ย เชํน ป้ายที่ต๎องเสียภาษีมีพนื้ ที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็น
ป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
10,000 หาร 500 คูณ 20 เทํากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)

- ๒๔เงินเพิ่ม
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีปา้ ยจะต๎องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตํอไปนี้
๑ ไมํยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละสิบของคําภาษีป้ายเว๎นแตํ
กรณีที่เจ๎าของป้ายได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายกํอนที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะได๎แจ๎งให๎ทราบถึงการละเว๎นนัน้ ให๎เสียเงิน
เพิ่มร๎อยละห๎าของคําภาษีปา้ ย
๒ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ยโดยไมํถูกต๎อง ทาให๎จานวนเงินที่จะต๎องเสียภาษีปา้ ยลดน๎อยลงให๎เสียเงินเพิ่มร๎อย
ละสิบของคําภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว๎นแตํกรณีที่เจ๎าของป้ายได๎มาขอแก๎ไขแบบแสดงรายการภาษีปา้ ยให๎ถูกต๎องกํอนที่
พนักงานเจ๎าหน๎าที่แจ๎งการประเมิน
๓ ไมํชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละสองตํอเดือนของคําภาษีป้าย เศษของเดือนให๎
นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมํให๎นาเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข๎อนี้ดว๎ ย
บทกาหนดโทษ
o ผู๎ใดแจ๎งข๎อความอันเป็นเท็จ ให๎ถ๎อยคาเท็จ ตอบคาถามด๎วยถ๎อยคาอันเป็นเท็จ หรือนาพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปา้ ย ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแตํ
5,000บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
o ผู๎ใดจงใจไมํยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายต๎องระวางโทษปรับตัง้ แตํ 5,000 บาท - 50,000 บาท
o ผู๎ใดไมํแจ๎งการรับโอนป้ายหรือไมํแสดงรายการเสียภาษีปา้ ยไว๎ ณ ที่เปิดเผยในสถานทีป่ ระกอบกิจการต๎อง
ระวางโทษปรับตั้งแตํ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
o ผู๎ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือไมํปฏิบัติตามคาสัง่ ของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ซึ่งสัง่ ให๎มา
ให๎ถ๎อยคาหรือให๎สํงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอันสมควร ต๎องระวางโทษ
จาคุกไมํเกิน6 เดือน หรือปรับตั้งแตํ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมิน
เมื่อผู๎เสียภาษีได๎รับแจ๎งการประเมิน (ภป.3) แล๎วเห็นวําการประเมินนั้นไมํถูกต๎อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น หรือผู๎ได๎รับมอบหมาย โดยต๎องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแตํวันทีไ่ ด๎รับแจ๎งการประเมินผู๎อุทธรณ์มีสทิ ธิ
อุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู๎บริหารท๎องถิ่นตํอศาลภายใน 30 วัน นับแตํวนั รับแจ๎งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์
การขอคืนเงินภาษีป้าย
ผู๎เสียภาษีป้ายโดยไมํมีหน๎าที่ต๎องเสียหรือเสียเกินกวําที่ควรจะต๎องเสีย ผู๎นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได๎โดยยื่นคาร๎อง
ขอคืนภายใน 1 ปี นับแตํวันที่เสียภาษีป้าย
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลัง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- ๒๕ งานที่ให๎บริการ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ

การจดทะเบียนพาณิชย์
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

ขอบเขตการให๎บริการ
ช่องทางการให้บริการ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามที่ผปู๎ ระกอบพาณิชยกิจ เป็นผู๎ลงทุน และเป็นเจ๎าของกิจการ โดยลาพังกิจการในลักษณะนี้หากเข๎าขํายเป็นกิจการตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กาหนดจะต๎องจดทะเบียน โดยเจ๎าของกิจการต๎องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วัน นับแตํวนั ที่ได๎เริ่มประกอบกิจการ
ขั้นตอนและระยะการให๎บริการ
ขั้นตอน
กรณีขออนุญาตจัดตั้งใหม่
1. ผู๎ประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
จัดตั้งใหมํ (แบบ ทพ.) พร๎อมเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูล
3. ออกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์
4. เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ อนุมัติลงนาม
5. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
1. ผู๎ประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
เปลี่ยนแปลง (แบบ ทพ.) พร๎อมเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูลข๎อที่เปลี่ยนแปลง
3. ออกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์
4. เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ อนุมัติลงนาม
5. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีขออนุญาตออกใบแทนกรณีชารุดหรือสูญหาย
1. ผู๎ประกอบการยื่นคาร๎องขอออกใบแทน
พร๎อมเอกสารแจ๎งความกรณีสูญหาย
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูล
3. ออกเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์
4. เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ อนุมัติลงนาม
5. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

- ๒๖ กรณีขออนุญาตแจ้งเลิกกิจการ
1. ผู๎ประกอบการยื่นคาร๎องขอเลิกกิจการ
(แบบ ทพ.) พร๎อมใบทะเบียนพาณิชย์ใบเกํา
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูล
3. เรียกเก็บคําธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิน้ ไมํเกิน ๒๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

แบบคาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชนของผูป๎ ระกอบพาณิชยกิจ
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ
จานวน 1 ฉบับ
กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
4.1 หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตงั้ สานักงานใหญํ
4.2 สาเนาทะเบียนบ๎านที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎านหรือสาเนาสัญญาเชํา
โดยมีผู๎ให๎ความยินยอมเป็นผู๎เชํา หรือเอกสารสิทธิ์อยํางอื่นที่ผู๎เป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์ให๎ความยินยอม
4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช๎ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญบริเวณใกล๎เคียงโดยสังเขป
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวผู๎รับมอบอานาจ (ถ๎ามี)
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให๎เชํา แผํนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผํนวีดิทัศน์ ดีวดี ี หรือ แผํนวีดีทัศน์
ระบบดิจทิ ัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให๎สํงสาเนาหนังสืออนุญาตหรือ หนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จาหนํายหรือให๎
เชําสินค๎าดังกลําวจากเจ๎าของลิขสิทธิ์ของสินค๎าที่ขายหรือให๎เชํา หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซื้อขายจากตํางประเทศ
กรณีประกอบพาณิชยกิจการค๎าอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด๎วยอัญมณี ให๎ตรวจสอบและเรียกหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผูป๎ ระกอบพาณิชยกิจมาให๎ข๎อเท็จจริงของแหลํงที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ
พร๎อมแนบหลักฐานดังกลําวแทนก็ได๎
ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก)

คําธรรมเนียม






จดทะเบียนตั้งใหมํ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
จดทะเบียนยกเลิก
ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ขอคัดสาเนาเอกสาร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

50
20
20
30
30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลัง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

-๒๗งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
กองชําง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
กองชําง
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช้บริการ
การขออนุญาตกํอสร๎างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
มาตรา 21 ผู๎ใดจะกํอสร๎างอาคารต๎องได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นหรือแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
และดาเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
มาตรา 22 ห๎ามมิให๎ดัดแปลงอาคารเว๎นแตํเจ๎าของอาคารจะได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
อาคารที่ต๎องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบด๎วย
1. อาคาร หมายความวํา ตึก บ๎าน เรือน โรง ร๎าน แพ คลังสินค๎า สานักงานและสิ่งกํอสร๎างขึน้ อยํางอื่นเพื่อใช๎เป็นที่
ชุมนุมของประชาชน
2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือทํอระบายน้า อูํเรือ ทําน้า ทําจอดเรือ รั้วกาแพง หรือประตูที่สร๎างขึ้นติดตํอหรือ
ใกล๎เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร๎างขึ้นให๎บุคคลทั่วไปใช๎สอย
3. ป้ายหรือสิ่งที่สร๎างสาหรับติดป้าย ได๎แกํ
3.1 ป้ายที่ติดหรือตั้งไว๎เหนือที่สาธารณะหรือมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้าหนักรวมทั้งโครงสร๎างเกินสิบ
กิโลเมตร
3.2 ป้ายที่ติดตั้งไว๎ในระยะหํางจากที่สาธารณะซึง่ เมื่อวัดในทางราบแล๎วระยะหํางจากที่สาธารณะมีน๎อยกวํา
ความสูงของป้ายนัน้
4. พื้นที่หรือสิ่งกํอสร๎างเพื่อใช๎เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกรถ
5. สิ่งที่สร๎างขึน้ อยํางอื่นที่กาหนดตามกฎกระทรวง
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบแบบแปลน
3. ออกใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร
ระยะเวลา
ประมาณ ๔๕ วัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กรณีขออนุญาตก่อสร้างใหม่
1. กองชําง

-๒๘รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง ข 1
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
3. สาเนาโฉนดที่ดนิ
4. แบบแปลน
5. หนังสือหนังสือยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารในที่ดิน (กรณีที่ดนิ ไมํใชํของผู๎ขออนุญาต)
6. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของที่ดนิ
7. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีนติ ิบุคคลเป็นผู๎ขออนุญาต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
3 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

ค่าธรรมเนียม
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต
ฉบับละ 20 บาท
2. คําธรรมเนียมตรวจแบบกํอสร๎าง
2.1 อาคารสูงไมํเกิน 2 ชัน้ หรือสูงไมํเกิน 12 เมตร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
2.2 อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้นแตํไมํเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตรแตํไมํเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
2.3 อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร
ตารางเมตรละ 4 บาท
2.4 อาคารซึ่งมีพื้นรับน้าหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมตํอหนึ่งตารางเมตร
ตารางเมตรละ 4 บาท
2. กรณีรื้อถอนอาคาร
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
กรณีขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจสอบสถานที่
3. ออกใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
ระยะเวลา
ประมาณ 15 วัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กองชําง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง ข 1
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
3. สาเนาโฉนดที่ดนิ
4. แผนที่โดยสังเขป
ค่าธรรมเนียม
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต

ฉบับละ 20 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

-๒๙3. กรณีต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ใบขออนุญาตกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย๎ายอาคาร จะมีอายุตามที่กาหนดไว๎ในใบอนุญาตเทํานัน้ ถ๎าผู๎
ได๎รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอตํออายุใบอนุญาตจะต๎องยื่นคาขอตํอใบอนุญาตตํอ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกํอนใบอนุญาต
นั้นสิน้ อายุ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร
1. กองชําง
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจแบบแปลน
3. ออกใบตํออนุญาตกํอสร๎างอาคาร
ระยะเวลา
ประมาณ 7 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
4. แบบแปลนฉบับจริง
ค่าธรรมเนียม
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับละ 20 บาท

4. กรณีขอใบรับรองอาคาร
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจสอบสถานที่
3. ออกใบรับรองอาคาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กองชําง

ระยะเวลา
ประมาณ 3 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
3. ใบขออนุญาตฉบับจริง
4. แบบแปลนฉบับจริง
ค่าธรรมเนียม
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต

ฉบับละ 20 บาท

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

-๓๐5. กรณีขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
กรณีขอใบรับรองอาคาร
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจแบบแปลน
3. ออกใบรับรองอาคาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กองชําง

ระยะเวลา
ประมาณ 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎าน (ผู๎โอน-ผู๎รับโอน)
3. ใบขออนุญาตฉบับจริง
4. แบบแปลนฉบับจริง
ค่าธรรมเนียม
1. คําธรรมเนียมออกใบอนุญาต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ฉบับละ 20 บาท

ใบอนุญาตหายหรือชารุด ทาอย่างไร
ถ๎าใบอนุญาตใดๆก็ตามสูญหาย ให๎แจ๎งความ แล๎วนาใบรับแจ๎งความนั้นไปยืน่ ตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิน่ เพื่อขอใบแทน
อนุญาตนัน้
ถ๎าใบอนุญาตใดๆ ชารุดในสาระสาคัญ ให๎นาใบอนุญาตทีช่ ารุดนัน้ ไปยื่นตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น เพื่อขอใบแทน
ใบอนุญาตนั้น
6. ขอให้ตรวจสอบการรุกล้าแนวเขตและข้อพิพาท
ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
กองชําง
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นคาร๎องพร๎อมเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่
3. แจ๎งผลการตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองชําง

-๓๑ระยะเวลา
ประมาณ 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาร๎อง
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎แจ๎ง
3. แผนที่โดยสังเขป

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไมํมีคําธรรมเนียม
7. อุทิศที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะ
ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
กองชําง
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช้บริการ
ด๎วยองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ ได๎มนี โยบายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให๎ทั่วถึง ทั้งนี้รวมถึงถนนและ
ทางสาธารณะด๎วย ในการดาเนินการกํอสร๎างจาเป็นต๎องขอให๎ราษฎรเจ๎าของที่อุทิศที่ดินดังกลําวเพื่อใช๎ในการกํอสร๎างเพื่อ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู๎ประสงค์จะอุทิศที่ดินขอรับคาร๎องและยื่นคาร๎องพร๎อมเอกสาร
กองชําง
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่
3. นาเสนอผูบ๎ ริหาร เพื่อลงนามรับมอบที่ดิน
ระยะเวลา
ประมาณ 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. หนังสือแสดงเจตนาอุทิศทีด่ นิ
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
3. สาเนาโฉนดที่ดนิ

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

-๓๒ค่าธรรมเนียม
ไมํมีคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- ๓๓ ตัวอย่างแบบฟอร์ม

คาร้องทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่
เขียนที่ องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
วันที่..15..เดือน...มกราคม....พ.ศ..2558........
เรื่อง

……ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเนื่องจากรุกล้าที่สาธารณะ…

เรียน

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ

ข๎าพเจ๎า นาย / นาง / นางสาว.........สมาน.......สามัคคี......อายุ....26......ปี อยูํบ๎านเลขที่..56/2............
หมูํที่.....5........ตาบล.........ท่าไร่........................อาเภอ..........เมือง...............จังหวัด.....นครศรีธรรมราช...........................
หมายเลขโทรศัพท์......081 - 7871536............................
มีความประสงค์ให๎องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ ดาเนินการ...........ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของ
นายสม การดี เนื่องจากมีการก่อสร้างรุกล้าที่สาธารณะ……..……………………………………………………………………………………..
หมูํที่.............5.................ตาบล........ท่าไร่.........อาเภอ.........เมือง.......................จังหวัดนครศรีธรรมราช………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)............สมาน........สามัคคี..............ผู๎ยื่นคาร๎อง
(........นายสมาน.........สามัคคี..........)
เรียน

ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
- เพื่อโปรดพิจารณา
.....................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตาแหนํง........................................................
................../.............................../..................

เรียน

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตาแหนํง........................................................
................../.............................../..................

คาสั่ง / ข้อสั่งการ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตาแหนํง........................................................
................../.............................../..................

- ๓๔ ตัวอย่างแบบฟอร์ม
หนังสือแสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพือ่ ใช๎เป็นสาธารณะประโยชน์
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่
วันที่ ...8... เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ข๎าพเจ๎า......นายสมาน สามัคคี.......บัตรประชาชนเลขที่..............0000000000000 ………
อยูํบ๎านเลขที่.....56/2........ หมูํที่......5.......ตาบลทําไรํ.....อาเภอ....เมือง..........จังหวัดนครศรีธรรมราช..............
หมายเลขโทรศัพท์....... 081 – 7871536 .......ซึ่งตํอไปเรียกวํา ผู๎แสดงเจตนา
ข๎าพเจ๎าเป็นเจ๎าของที่ดนิ ตามแบบแจ๎งการครอบครอง ( สค.1
นส.3 นส.3ก โฉนด)
เลขที่......12345..... ตาบล...ท่าไร่...อาเภอ.....เมือง...จังหวัด...นครศรีธรรมราช.. เนื้อที่..3..ไรํ .... งาน.... ตารางวา
ข๎าพเจ๎ามีความประสงค์ยกที่ดนิ แปลงดังกลําว เนื้อที่......-.... ไรํ .........-....... งาน ....-... ตารางวา หรือขนาดพื้นที่กว๎าง
....6..... เมตร ยาว......150.......... เมตร ตามสาเนาเอกสารสิทธิ์และแผนที่ที่แนบท๎ายหนังสือนี้ ให๎กับองค์การบริหารสํวน
ตาบลทําไรํ เพื่อให๎เป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป โดยมีเขตข๎างเคียงดังตํอไปนี้ คือ
ทิศเหนือ
จด ....ที่ของนายเมือง รักดี…
ทิศใต๎
จด ....ที่ของนายเมือง รักดี…
ทิศตะวันตก จด ....คูสาธารณะ….
ทิศตะวันออก จด ....ถนนสาธารณะ...
อนึ่ง ฯ ข๎าพเจ๎าจะไมํเรียกร๎องสิทธิใดๆ เพิ่มเติมในภายหลังจากองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ ไมํวํากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีข๎อโต๎แย๎งสิทธิในที่ดินที่ข๎าพเจ๎าอุทิศให๎กับองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํดังกลําว ข๎าพเจ๎ายินยอมให๎
องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ ใช๎หนังสือนี้ยืนยันกับข๎าพเจ๎าได๎ทั้งทางแพํงและทางอาญา
ในขณะทาหนังสือแสดงเจตนาในครั้งนี้ ข๎าพเจ๎ามีสติสัมปชัญญะเป็นอยํางดี ไมํได๎โดนบังคับ/ขูํเข็ญ หรือสาคัญผิดจากผู๎หนึ่ง
ผู๎ใดแตํประการใด เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงเจตนาในครั้งนี้จึงขอลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐานตํอหน๎าพยานเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)........สมาน สามัคคี..........ผู๎แสดงเจตนา
( นายสมาน สามัคคี )
(ลงชื่อ).........................................พยาน
(......................................)

(ลงชื่อ).....................................ผู๎รับเจตนา
(....................................)
(ลงชื่อ).........................................พยาน
(.........................................)

ข๎าพเจ๎า นาย/ นาง /นางสาว....มานี สามัคคี...สามี/ภรรยา ผู๎ให๎ความยินยอมในการแสดงเจตนา
หนังสือฉบับนี้ได๎ทาขึ้น 2 ฉบับ มีข๎อความตรงกัน เก็บที่....นายสมาน สามัคคี (ผู๎แสดงเจตนา) หนึง่ ฉบับ และที่
องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ หนึ่งฉบับ

- ๓๕ งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (130 ประเภท)
กองชําง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
กองชําง
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช๎บริการ
เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสํวนตาบล
พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา
63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให๎สถานประกอบกิจการที่ต๎องมีการควบคุมตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 255๖ ที่ตั้งอยูํในเขตที่กฎหมายวําด๎วยการผังเมือง หรือกฎหมายวําด๎วย
การควบคุมอาคารมีผลใช๎บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข๎าขํายเป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องด๎วย แล๎วแตํกรณี
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
กรณีขออนุญาตรายใหม่
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ
สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ
ตามคาขอรับใบอนุญาต
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต
4. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งผู๎ขอรับใบอนุญาตเข๎ามารับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ(แบบ ภอ.2)
ระยะเวลา
ภายใน ๗ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบคาร๎อง อภ 1
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
3. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎จัดการ
หากไมํเป็นบุคคลเดียวกับผู๎ถอื ใบอนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กองชําง

2. งานจัดเก็บรายได๎

จานวน
จานวนอยํางละ
จานวนอยํางละ
จานวนอยํางละ

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

- ๓๖ 4. สาเนาทะเบียนบ๎านของบ๎านที่ใช๎เป็นที่ตงั้ สถานประกอบการ
5. หนังสือมอบอานาจพร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู๎มอบและผู๎รบั มอบ กรณีผู๎ขอรับใบอนุญาต
ไมํสามารถดาเนินการด๎วยตนเอง
6. แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ

จานวน
1 ฉบับ
จานวนอยํางละ 1 ฉบับ

กรณีขอต่อใบอนุญาต
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ดาเนินการตามขัน้ ตอนกรณีขออนุญาตรายใหมํ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กองชําง

ระยะเวลา
ภายใน 20 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหมํ
2. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

กรณีใบอนุญาตชารุดหรือสูญหาย
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจคาร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1. กองชําง
ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ชารุดในสาระสาคัญ
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณีสูญหาย

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

แจ้งเลิกกิจการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. รับแบบคาขอบอกเลิกกิจการตํอเจ๎าหน๎าที่โดยตรงพร๎อมเอกสารประกอบ
1. กองชําง
ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
2. ใบอนุญาตฉบับเดิม

จานวนอยํางละ 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

- ๓๗ ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 255๖
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- ๓๘ ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่ องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
วันที่.....15.......เดือน...มกราคม........พ.ศ...2558........
ขอครั้งแรก

ขอตํออนุญาต

ข๎าพเจ๎า ......................นายสมาน.......สามัคคี.....................อายุ......26.........ปี สัญชาติ.........ไทย............
อยูํบ๎านเลขที่..56/2......หมูํที่.....5........ตรอก/ซอย.....................-……………………….ถนน.....................-...............................
แขวง/ตาบล....................ท่าไร่........................อาเภอ..........เมือง........................จังหวัด.........นครศรีธรรมราช.................
หมายเลขโทรศัพท์......081 - 7871536............................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
ประเภท..............การล้าง การอัดฉีดรถยนต์............................ตํอ .....นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่......................
พร๎อมคาขอนี้ข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารและหลักฐานสาคัญตําง ๆ มาด๎วยแล๎ว คือ
มี
ไมํมี 1. สาเนาทะเบียนบ๎าน
มี
ไมํมี 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ๎าของผูป๎ ระกอบกิจการ
มี
ไมํมี 3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู๎ขอ หรือผู๎รับมอบอานาจ
มี
ไมํมี 4. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 หรือใบแทน
ขอรับรองวําข๎อความใบแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............สมาน........สามัคคี...............ผู๎ยื่นคาร๎อง
(........นายสมาน.........สามัคคี..........)

- ๓๙ -

( ด๎านหลังคาขอรับใบอนุญาต)
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........สมาน.....สามัคคี...................ผู๎ขอรับใบอนุญาต
(.....นายสมาน สามัคคี..........)
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎
( ) ไมํอนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎
(ลงชื่อ)................................................เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตาแหนํง.............................................
วันที่...................................................

- ๔๐ งานที่ให้บริการ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองชําง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
กองชําง
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช๎บริการ
เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสํวนตาบล พ.ศ.
2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
และมาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ,ฉบับที่
4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร (แบบ สอ.1)
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ
สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ
ตามคาขอรับใบอนุญาต
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต
4. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบกรณีใบอนุญาตจัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรณีขออนุญาตรายใหม่
1. กองชําง

2. งานจัดเก็บรายได๎

ตั้งสถานที่สะสมอาหาร (แบบสอ.5) พร๎อมชาระ
คําธรรมเนียม
ระยะเวลา
ภายใน ๗ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหนํายอาหารหรือ
สถานทีส่ ะสมอาหาร (แบบสอ.1)
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู๎ขอรับอนุญาต
3.สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
4.หนังสือมอบอานาจพร๎อมสาเนาบัตรประชาชนของผู๎มอบอานาจ
5.แผนที่ตั้งสถานทีป่ ระกอบกิจการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

- ๔๑ ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กรณีขอต่อใบอนุญาต
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
กรณีขอต่อใบอนุญาต
1. การขอตํออายุในอนุญาตให๎จาหนํายสินค๎าในที่หรือ
ทางสาธารณะให๎ยื่นคาขอตามแบบ สอ.8 กํอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กองชําง

ระยะเวลา
ภายใน ๗ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหมํ
2. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

กรณีใบอนุญาตชารุดหรือสูญหาย
1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจคาร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1. กองชําง
ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ชารุดในสาระสาคัญ
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณีสูญหาย

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

แจ้งเลิกกิจการ
1. รับแบบคาขอบอกเลิกกิจการตํอเจ๎าหน๎าที่โดยตรงตามแบบ สอ.9
พร๎อมเอกสารประกอบ
ระยะเวลา

1. กองชําง

ภายใน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
2. ใบอนุญาตฉบับเดิม

จานวนอยํางละ 1 ฉบับ
จานวน
1 ฉบับ

-๔๒ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

-๔๓ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ สอ. ๑
เลขที่รับ............/.............
คาขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่ ..องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่.....
วันที่...15... เดือน..มกราคม..พ.ศ. ..2558..
ข๎าพเจ๎า……...นายสมาน........สามัคคี.........อายุ.....26......ปี สัญชาติ...ไทย.....อยูํบ๎านเลขที่.....56/2...........
หมูํที่....5...... ตรอก/ซอย...........-................... ถนน...............-.............ตาบล/แขวง.......ท่าไร่..........................
อาเภอ/เขต...........เมือง.................. จังหวัด....นครศรีธรรมราช............หมายเลขโทรศัพท์.....081 - 7871536.....
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จาหนํายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร
ตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น โดยใช๎ชื่อสถานประกอบกิจการวํา....................ร้านสมาน....................................................
พื้นที่ประกอบการ.....220.........ตารางเมตร จานวนคนงาน......3.......คน ตั้งอยูํ ณ เลขที่....56/2.....หมูํที่.....5.......
ตาบล..........ท่าไร่................................อาเภอ.......เมือง.......................จังหวัด.....นครศรีธรรมราช...........................
โทรศัพท์...081 - 7871536............โทรสาร................-.............
พร๎อมคาขอนี้ ข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารและหลักฐานตําง ๆ มาด๎วยแล๎ว คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
๓. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
๔. ใบรับรอบแพทย์ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต ผู๎ชํวยจาหนํายอาหารและผู๎ปรุงอาหาร
๕. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๕. .......................................................................................................................................................

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........สมาน.........สามัคคี.........ผู๎ขอรับใบอนุญาต
(....นายสมาน........สามัคคี.......)

งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ๔๔ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
กองชําง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
กองชําง
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช๎บริการ
เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสํวนตาบล พ.ศ.
2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ,ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให๎ท๎องถิ่นมีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขเพื่อให๎ผู๎จัดตั้งตลาด ผู๎ขายของ ผู๎ชํวยขายของใน
ตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการด๎านตํางๆ ในการควบคุมดูแลตลาด ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารสํวนตาบล แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กาหนดให๎องค์การบริหารสํวนตาบลอาจจัดทากิจการ
ดังกลําวในเขตองค์การบริหารสํวนตาบล ได๎
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรณีขออนุญาตรายใหม่
1. กองชําง

1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร (แบบ ตล.1)
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ
สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ
ตามคาขอรับใบอนุญาต
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต
4. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบผลการอนุญาต (แบบ ตล.5)
5. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอรับใบอนุญาตเข๎ามารับใบอนุญาต 2. งานจัดเก็บรายได๎
ประกอบกิจการตลาด (แบบ ตล.2) พร๎อมชาระคําธรรมเนียม
ระยะเวลา
ภายใน 20 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด (แบบ ตล.1)
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู๎ขอรับอนุญาต
3.สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
4.สาเนาใบอนุญาตตามกาหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด
5.แผนผัง แบบกํอสร๎าง และรายการปลูกสร๎างของตลาด
6.ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
7.เอกสารอื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

- ๔๕ กรณีขอต่อใบอนุญาต
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
กรณีขอต่อใบอนุญาต
แบบคาขอตํออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.3)
ระยะเวลา
ภายใน 20 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบอนุญาตเดิม
2. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1.กองชําง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

กรณีใบอนุญาตชารุดหรือสูญหาย
1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจคาร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1.กองชําง
ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ชารุดในสาระสาคัญ
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณีสูญหาย

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

กรณีมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
1. ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งแตํสองครั้งขึ้นไป
2. ต๎องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดวําได๎กระทาผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
3. ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มํถูกต๎องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลา
ภายใน 10 วัน
ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- ๔๖ ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แบบ ตล. 1
เขียนที่ ....องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่.....
คาขอเลขที่ ............../..................
( เจ๎าหน๎าทีก่ รอก )

วันที่...15...... เดือน..มกราคม.......พ.ศ. ..2558........
ข๎าพเจ๎านาย/นาง/นางสาว.........สมาน........สามัคคี...............อายุ.....26.......ปีสัญชาติ...ไทย.........
อยูํบ๎านเลขที่.......56/2............ หมูํท.ี่ ...5...... ตรอก/ซอย.............-................... ถนน.................-...............................
ตาบล/แขวง.......ท่าไร่.......................... อาเภอ/เขต...........เมือง.................. จังหวัด....นครศรีธรรมราช...................
หมายเลขโทรศัพท์.....081 - 7871536............... โทรสาร..........-........................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร๎างอาคารและดาเนินกิจการอยํางน๎อยประจาหรืออยําง
น๎อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ) โดยมีพื้นที่ประกอบการ...............ตารางเมตร
(/ ) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไมํมีโครงสร๎างอาคารและดาเนินกิจการอยํางน๎อยประจาหรือ
อยํางน๎อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) โดยมีพื้นที่ประกอบการ...900...... ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทที่ 3 (ตลาดที่ไมํมีโครงสร๎างอาคารและดาเนินกิจการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่กาหนด) โดยมีพื้นที่ประกอบการ......... ตารางเมตร
ตั้งอยูํ ณ เลขที่.........-..........หมูํที่....5...... ตรอก/ซอย..........-............. ถนน.............-.......................
ตาบลทําไรํ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ .. 081 - 7871536.. โทรสาร..........-....................
ตํอนายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ พร๎อมคาขอนี้ ข๎าพเจ๎าได๎แนบหลักฐานและเอกสารมาด๎วย ดังนี้คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
2. สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
3. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร ของอาคารตลาด
4. แผนผัง แบบกํอสร๎าง และรายการปลูกสร๎างของตลาด
5. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
6. อื่นๆ ได๎แกํ...........................................................................................
(ตํอด๎านหลัง)

- ๔๗ ( ด๎านหลังคาขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).......สมาน.......สามัคคี...............ผู๎ขอรับใบอนุญาต
(...นายสมาน........สามัคคี...........)

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎
( ) ไมํอนุญาตให๎ประกอบกิจการได๎
( ลงชื่อ ) ...........................................เจ๎าพนักงานสาธารณสุข
( ...........................................)
ตาแหนํง ................................................
วันที่.......................................................

- ๔๘ งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตจาหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ
กองชําง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
กองชําง
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช๎บริการ
เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสํวนตาบล พ.ศ.
2535 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
และมาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ,ฉบับที่
4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรณีขออนุญาตรายใหม่
1. ผู๎ร๎องขอรับคาร๎องและยื่นเอกสาร (แบบ สณ.1)
1. งานสาธารณสุขและสิง่ แวดล๎อม
2. เจ๎าหน๎าที่พร๎อมด๎วยเจ๎าพนักงานสาธารณสุขตรวจ
สอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการ
ตามคาขอรับใบอนุญาต
3. เจ๎าหน๎าที่รายงานผลการตรวจสอบให๎เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งออกใบอนุญาต
4. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบกรณีใบอนุญาตจาหนํายสินค๎า 2. งานจัดเก็บรายได๎
ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค๎าที่หนึง่
ที่ใดเป็นปกติ (แบบ สณ.2) พร๎อมชาระคําธรรมเนียม
5. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งให๎ผู๎ร๎องขอทราบกรณีใบอนุญาตจาหนํายสินค๎า
ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรํขายสินค๎า
(แบบ สณ.3) พร๎อมชาระคําธรรมเนียม
ระยะเวลา
ภายใน 20 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตจาหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบสณ.1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู๎ขอรับอนุญาต
3. สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
4. ใบรับรองแพทย์ ของผู๎ขอใบอนุญาตและผู๎ชํวยจาหนําย
5. รูปถําย หน๎าตรงครึ่งตัวไมํสวมหมวกไมํสวมวํานตาดาขนาด 1X1 นิ้ว
6. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ

- ๔๙ กรณีขอต่อใบอนุญาต
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
กรณีขอต่อใบอนุญาต
1. การขอตํออายุในอนุญาตให๎จาหนํายสินค๎าในที่หรือ
ทางสาธารณะให๎ยื่นคาขอตามแบบ สณ.6 กํอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. กองชําง

ระยะเวลา
ภายใน 20 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหมํ
2. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

กรณีใบอนุญาตชารุดหรือสูญหาย
1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจคาร๎องและเอกสาร พร๎อมออกใบอนุญาตใหมํ 1. กองชําง
ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ชารุดในสาระสาคัญ
2. หลักฐานการแจ๎งความ กรณีสูญหาย

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

แจ้งเลิกกิจการ
1. รับแบบคาขอบอกเลิกกิจการตํอเจ๎าหน๎าที่โดยตรงตามแบบ สณ 7
พร๎อมเอกสารประกอบ

1. กองชําง

ระยะเวลา
ภายใน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
2. ใบอนุญาตฉบับเดิม

จานวนอยํางละ 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- ๕๐ ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ สณ.1
เลขที่รับ……………/…………….

คาขอรับ
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เลขที่…………..

เขียนที่ ..องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่.....
วันที.่ ..15.... เดือน..มกราคม..พ.ศ. ..2558..….
ข๎าพเจ๎า……...นายสมาน........สามัคคี........อายุ…....26......ปี สัญชาติ…..ไทย…....อยูํบ๎านเลขที…่ ….....56/2............
หมูํที่......5...... ตรอก/ซอย................-................... ถนน...............-..................ตาบล/แขวง..................ท่าไร่..........................
อาเภอ/เขต...........เมือง.................. จังหวัด....นครศรีธรรมราช............หมายเลขโทรศัพท์..........081 – 7871536….......
พร๎อมคาขอนี้ ข๎าพเจ๎า ได๎แนบเอกสารและหลักฐานตํางๆ มาด๎วยแล๎ว คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
2. สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ขอรับใบอนุญาต
3. ใบรับรองแพทย์ ของผู๎ขอรับใบอนุญาต และผูช๎ ํวยจาหนําย
4. รูปถําย หน๎าตรงครึ่งตัว ไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนตาดา ขนาด 1X1 นิ้ว ของผู๎ขอรับใบอนุญาต และผู๎ชํวย
จาหนําย
5. ใบเสร็จรับเงินคําธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
6. ……………………………………………………………………………………………….

แผนทีต่ ั้งสถานที่จาหน่ายสินค้าพอสังเขป

ขอรับรองวําข๎อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)………สมาน………สามัคคี……….ผู๎ขอรับใบอนุญาต
(…นายสมาน………สามัคคี……..)

-๕๑งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
กองชําง

ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 754๖ ๖๒๖๓

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองชําง
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอใช้บริการ
มาตรา 17 เพื่อให๎การควบคุมการประกอบกิจการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปกป้องประชาชนให๎มี
ความปลอดภัย ให๎รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทกิจการควบคุมของการมีน้ามันเชื้อเพลิงไว๎ในครอบครอง
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง คลังน้ามันเชื้อเพลิงและการขนสํงน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับน้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ
ทุกชนิดรวมกัน ให๎สอดคล๎องกับระดับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 ได๎แกํกิจการที่สามารถประกอบการได๎ทนั ทีตามความประสงค์ของผูป๎ ระกอบกิจการ
(2) ประเภทที่ 2 ได๎แกํกิจการที่เมื่อจะประกอบการ ต๎องแจ๎งให๎พนักงานเจ๎าหน๎าทีท่ ราบกํอน
(3) ประเภทที่ 3 ได๎แกํกิจการที่ต๎องได๎รับใบอนุญาตจากผู๎อนุญาตกํอนจึงจะประกอบการได๎ การมีน้ามันเชื้อเพลิง
ไว๎ในครอบครองเพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไมํต๎องแจ๎งตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือไมํต๎อง
ได๎รับอนุญาตจากผู๎อนุญาตแล๎วแตํกรณี แตํต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7
การยื่นขอใบรับแจ้งสถานประกอบกิจการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง “ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 ”
1. การตรวจตราสถานประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (เป็นไปตามกิจการควบคุม
อาคารประเภทที่ 1 สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1)
ลักษณะที่ 1 ได๎แกํ สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังนี้
(ก) สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไมํเกิน 40 ลิตร หรือ
(ข) สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงไวไฟปานกลาง มีปริมาณไมํเกิน 227 ลิตร หรือ
(ค) สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย มีปริมาณไมํเกิน 454 ลิตร
หากกิจการของท่านอยู่ในข่ายในลักษณะข้างต้น ท่านสามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบ
กิจการ
2. การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานประกอบกิจการ (เป็นไปตามกิจการควบคุมประเภท
ที่ 2) ได้แก่
(1) สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง
(2) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึง่
(3) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ง
(4) สถานีบริการน้ามันเชื่อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง
หากกิจการของท่านอยู่ในข่ายในลักษณะข้างต้น เมื่อท่านจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

- ๕๒ ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นแบบแจ๎งประกอบกิจการนามันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2
ตามแบบ ธพ.ป 1
2. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบและพิจารณา
3. แจ๎งผลการตรวจสอบ
4. ออกใบรับแจ๎งตามแบบ ธพ.ป.2

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองชําง

ระยะเวลา
ประมาณ 2 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบ ธพ.ป.1
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎แจ๎ง
3. สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู๎แจ๎ง
4. สาเนาโฉนดที่ดนิ
5. หนังสือยินยอมของเจ๎าของที่ดิน
6. แผนที่โดยสังเขป
7. แผนผังบริเวณของสถานทีป่ ระกอบกิจการ
8. แบบกํอสร๎างถังเก็บน้ามันเชือ้ เพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญํ
9. รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามัน
10.หนังสือรับรองจากวิศวกร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ
1 ฉบับ
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามอัตราคําธรรมเนียม พรบ.ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
การอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตราสถานประกอบกิจการ บริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 ได้แก่
(1) สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะทีส่ าม
(2) คลังน้ามัน
(3) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ก
(4) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ข
(5) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่สอง
(6) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะทีส่ อง
หากกิจการของท่านอยู่ในข่ายในลักษณะข้างต้น เมื่อท่านจะประกอบการต้องได้รับนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะ
ประกอบกิจการได้

- ๕๓ ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ยื่นใบคาขออนุญาตประกอบกิจการนามันเชื้อเพลิง
ตามแบบ ธพ.น 1
2. สํงเรื่องให๎พลังงานจังหวัด
3. ตรวจสถานที่รํวมกับพลังงานจังหวัด
4. พลังงานจังหวัดตรวจรายการคานวณ
5. พลังงานจังหวัดแจ๎งผลการพิจารณา
6. ออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.4

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองชําง

ระยะเวลา
ประมาณ 45 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบ ธพ.น.1
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎แจ๎ง
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู๎แจ๎ง
จานวน 1 ชุด
4. สาเนาโฉนดที่ดนิ
จานวน 1 ฉบับ
5. หนังสือยินยอมของเจ๎าของที่ดิน
จานวน 1 ฉบับ
6. แผนที่โดยสังเขป
จานวน 3 ชุด
7. แผนผังบริเวณของสถานทีป่ ระกอบกิจการ
จานวน 3 ชุด
8. แบบกํอสร๎างถังเก็บน้ามันเชือ้ เพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญํ
จานวน 3 ชุด
9. รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามัน
จานวน 1 ชุด
10.หนังสือรับรองจากวิศวกร
จานวน 1 ชุด
11.หนังสือแจ๎งการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง หรือจากเจ๎าพนักงานท๎องถิน่ วําด๎วย พรบ.ควบคุมอาคาร จานวน 1 ชุด
12.สาเนาหนังสืออนุญาตทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ
จานวน 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามอัตราคําธรรมเนียม พรบ.ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามทีร่ ะบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง อบต.ทําไรํ
โทร. 0 75๔๖ ๖๒๖๓ – ๔
โทรสาร 0 75๔๖ ๖๒๖๓
หรือ เว๏บไซต์ http://www.tharai.go.th

- ๕๔ ตัวอยํางการกรอกแบบคาขอฯ สาหรับสถานีบริการน้ามันฯ, สถานที่เก็บรักษาน้ามันฯ, คลังน้ามัน
แบบ ธพ.น.1
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ามัน ประเภท ก

( สาหรับเจ้าหน้าที่
กรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / นายกองค์กรบริหารสํวนตาบลตัวอยําง วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 )
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับในอนุญาต
.
1) ให๎ทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง
2) เติมข๎อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส๎นประ
สํวนที่ 1 : ข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎ขอรับใบอนุญาต
.
1. ผู้ขอรับใบอนุญาต
1.1 สถานภาพทางกฎหมาย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
1.2 ชื่อผู๎ขอรับใบอนุญาต
บริษัท น้ามันตัวอยําง จากัด
1.3 เลขประจาตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9
1.4 ที่อยูํของผู๎ขอรับใบอนุญาต
เลขที่ 99/99 ห๎อง ชั้น 9
อาคาร พลังงานทาวเวอร์
หมูํที่
ซอย พลังงานไทย
ถนน พหลโยธิน
ตาบล/แขวง จตุจักร
อาเภอ/เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-123-1234 ตํอ 123 โทรสาร 02-123-1234 ตํอ 121 มือถือ
.
e-mail sample@oilservice.co.th
website www.oilservice.co.th

2. สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ สถานีบริการน้ามันออยล์เซอวิส (สาขาตาบลตัวอยําง)
เลขที่ 77
ห๎อง อาคาร
หมูํที่
ซอย .
ถนน สุขาภิบาล
ตาบล/แขวง ตัวอยําง
อาเภอ/เขต
เมือง จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15100

-

.

3. ผู๎รับมอบอานาจ (ถ๎ามี)
 นาย  นาง  นางสาว  คานาหน๎า
ชื่อ สมชัย ตั้งใจทา
เลขที่ 100 ห๎อง ชั้น 10
อาคาร เอพีพีบิลดิ้ง
หมูํที่
- .
ซอย ลาดพร๎าว 10
ถนน ลาดพร๎าว
ตาบล/แขวง ลาดพร๎าว
อาเภอ/เขต ลาดพร๎าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 02-987-6543 ตํอ 123 โทรสาร 02-987-6555 ตํอ
มือถือ 089-899-9889
e-mail somchai@oilservice.co.th
4. ผู๎ติดตํอประสานงาน
 นาย  นาง  นางสาว  คานาหน๎า  วําที่ ร.ต.
ชื่อ สามารถ ชาติไทย
โทรศัพท์ 02-123-1122 ตํอ - โทรสาร 02-123-4444 ตํอ
มือถือ 081-111-2222
e-mail samart.w@gmail.com
หน๎า 1 จาก 3

- ๕๕ แบบ ธพ.น.1
สํวนที่ 2 : เอกสารหลักฐานที่ใช๎ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
.
5. เอกสารหลักฐานที่ใช๎ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ
 สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช๎ที่ดิน / โฉนดที่ดิน
น.ส.3
น.ส.3ก
ส.ค.1
อื่นๆ...............................
 สาเนาเอกสารแสดงวําผู๎ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช๎ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให๎ใช๎ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหนํวยงาน
ที่มีหน๎าที่ดูและรับผิดชอบที่ดินดังกลําว
 สาเนาหนังสือแจ๎งการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง
 แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกํอสร๎าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทํอน้ามัน
ระบบทํอดับเพลิง ระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อนน้ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผํา และสิ่งปลูกสร๎างอื่น แล๎วแตํกรณี จานวน 3 ชุด
 รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข๎อง จานวน 1 ชุด
 หนังสือรับรองของวิศวกร พร๎อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 สาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนน
สํวนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตให๎ทาสิ่งลํวงล้าลาน้า (ให๎นามายื่นกํอน
พิจารณาออกใบอนุญาต)
 สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แกํผู๎ได๎รับความเสียหายจากภัย
อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ให๎นามายื่นกํอนพิจารณาออกใบอนุญาต)
 อื่นๆ (ถ๎ามี)...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน๎า 2 จาก 3

- ๕๖ สํวนที่ 3 : ลักษณะการประกอบกิจการ
6. รายการที่ขออนุญาต
6.1 ข๎อมูลภาชนะบรรจุน้ามัน
ชนิดน้ามัน
ประเภทน้ามัน
ประเภทภาชนะ
ไวไฟน๎อย ดีเซล B5
ถังเก็บน้ามันใต๎พนื้ ดิน
ไวไฟน๎อย น้ามันหลํอลืน่
ขวด,กระป๋อง
ไวไฟน๎อย น้ามันหลํอลืน่ ใช๎แล๎ว ถังเก็บน้ามันใต๎พนื้ ดิน
ไวไฟน๎อย แก๏สโซฮอล์ 91
ถังเก็บน้ามันใต๎พนื้ ดิน
ไวไฟน๎อย แก๏สโซฮอล์ E20
ถังเก็บน้ามันใต๎พนื้ ดิน

.
ขนาด
2.10 × 6.10
1.50 × 3.60
2.10 × 6.10
2.10 × 6.10

จานวน
1
1
1
1

ปริมาตรรวม (ลิตร)
20,000
10,000
5,000
20,000
20,000

ไวไฟน้อย
35,000
ไวไฟปานกลาง ไวไฟมาก
40,000

ปริมาตรรวม (ลิตร)

6.2 ข๎อมูลอื่นๆ (ถ๎ามี)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําเอกสารหลักฐานและข๎อความดังกลําวข๎างต๎นนี้ถูกต๎องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ นายสมชัย ตั้งใจทา ผูข๎ อรับใบอนุญาต
( นายสมชัย ตัง้ ใจทา)
วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
หน๎า 3 จาก 3

ภาคผนวก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่ ตาบลท่าไร่ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารสํวนตาบลทําไรํ
โทรสาร

075 ๔๖๖๒๖๓ ถึง ๔
075 ๔๖๖๒๖๓

